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Fredagsbrevet uge 2 
Nyt fra kontoret 
 

Kære alle. 

Rigtig godt nytår og velkommen tilbage efter en forhåbentlig dejlig juleferie. 

Vi regner med at dette Fredagsbrev er det sidste som 14 dages nyhedsbrev. Fra 1. februar overgår vi til 

månedsbreve da langt de fleste informationer kommunikeres på Viggo. Såfremt nogen af jer har 

indvendinger og/eller gode indspark til Fredagsbrevet som månedsbrev, så lytter vi meget gerne.  

Dialogmøde på tirsdag d. 17. januar kl. 19.00-21.00 

Dialogudvalget afholder Dialogmøde på tirsdag kl 19.00 og vi håber at se rigtig mange af jer. Der ligger en 

tilmeldingsformular på Viggo – vi vil meget gerne vide hvor mange vi skal sætte kaffe over til og samtidig vil 

vi bede jer alle – også dem af jer, der ikke har mulighed for at deltage – om at udfylde spørgeskemaet på 

Viggo. 

På Dialogmødet skal vi drøfte hvem vi er som skole og hvorfor vi er det. Der vil blive sat fokus på 

lilleskoleværdierne og hvad det betyder, at vi netop er en Lilleskole. Samtidig skal vi sammen forholde os til 

skolens fællesskaber, værdier, faglighed og fremtidige fokuspunkter. 

Log derfor meget gerne på Viggo og lad os vide om I deltager i en spændende aften med fokus på VORES 

skole, før, nu og fremover – og brug meget gerne lige et par minutter på at udfylde spørgeskemaet. På 

forhånd tusind tak og vel mødet til mødet på tirsdag. 

Til mødet bliver der serveret, kaffe, te, frugt og kage. 

Rigtig god weekend til jer alle 

Bedste hilsener 

Dorte 
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Kære forældre 

Skulle I være så uheldige at gå i alarmen – så er det meget vigtigt at I ringer til vagtcentralen. Det koster 

skolen 1000 – 1500 kroner for hver gang alarmen ikke bliver afmeldt korrekt. Telefonnummeret står der, 

hvor man kobler alarmen til.  

Carina  

 

Rengøring kan gå i gang fredag klokken 16. 
HUSK at tage rengøringsnøgle med!  
 

 

Rengøring i kommende weekender:  
Uge 2: Hvid og Grøn 1 

Uge 3: Rød og Grøn 2 

Uge 4: Orange og Grøn 3 

Fredag er der Discofest i Fritteren. Rengøring kan starte lørdag formiddag.  

Uge 5: Grå og Grøn 4 

Uge 6: Bronze og Rubin 1 

Arrangementer  
Uge 3 Tirsdag den 17. er der dialogmøde for hele 

skolen 19-21. 
Dialogudvalg  

Uge 4 Grøn har obligatorisk projektopgave   

Uge 5 Afslutning på projektopgaven mandag og 
tirsdag.  

 

Uge 6 Uge Sex i mellemtrinnet. Grøn er i praktik.  
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The Fritter 
 

Velkommen tilbage fra en skøn, lang og en forhåbentlig dejlig 

afslappende juleferie.  

 

Desværre kom der jo ingen sne i julen, men vejret har da godt nok 

taget revanche her på det sidste. 

Masser af sne giver glade børn på kælke, bobslæder og 

skraldeposer, hujende ned af kælkebakken. Det er skønt at se og 

være med til. 

Det giver også ekstra våde børn, så husk endelig rigeligt med tøj 

i garderoben. 

  
 

 

Discofest 2017 løber snart af stablen.  
Helt nøjagtigt er det fredag d. 27 januar fra kl. 17.00 - 19.30. 

Det plejer at være et af årets højdepunkter, når børnene trykker 

den af med højt musik, sjove drinks, franske hotdogs, popcorn, 

Chips, is mm. 

Man må max have 30kr med, som gerne skulle dække ens sult og 
tørst behov.  

Det er Grå's forældre som skal hjælpe med oprydningen og 
afviklingen af selve festen. Vi har dem som skal bruges i de 
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forskellige boder og resten af jer skal være her kl 19.30 hvor 

festen slutter.  

Oprydningen plejer højst at tage en halv time, før vi kan ønske 

hinanden god weekend. 

PS: selvom det er vigtigt, at det er børnenes fest, må i som 

forældre meget gerne komme 19.25 (når i skal hente 

festdeltagerne), for at se jeres børn gå amok til aftens sidste 

dans. 

 

 
 

 

SFO-cup er der så hele to måneder til løber af stable, men vi 
er begyndt at dele tilmeldingssedler ud, til dem som takker ja til 

at deltage.  

De skal underskrives, da vi skal være helt sikre på at vi kan 

stille med de hold, som vi tilmelder. 

Hvis dit barn ikke har fået en tilmeldingsseddel med hjem, og 

gerne vil deltage, kan i få en i fritteren i næste uge.  

Sidste frist for tilmelding er fredag d. 20 januar. 

 

SFO-cup er et fodboldstævne for byens børn, som går i Fritter/SFO. 

Vi arrangere turneringen som løber over to fredage (10 marts er 

det for 0 og 1 klasse, og 17 marts er det for 2 og 3 klasse), i 

samarbejde med Kattegatskolen, Vestre skole og Mølleskolen.  

Vi spiller piger mod piger, og drenge mod drenge, når vi møder de 

andre sfo'er. 

Vi har stolte traditioner med at sejre, specielt blandt pigerne.  

 

Hvis man er heldig, kan man evt. vinde en omgang bowling for sit 

hold, eller en tur i svømmehallen. Man kan også vinde en omgang 

varm kakao med flødeskum hos La Casa, fine gaver fra Djurslands 

bank, Sport24, Cafe Kræs og mange andre fine ting fra byens 

forretningsliv som altid er venlige overfor SFO-cup.  

 



5 
 

Skulle du i forbindelse med dit arbejde have noget at bidrage med, 

må du gerne lige tage fat i Palle Pop fra fritteren.  

Det der er vigtigt, er at der er til 8 børn på et hold. 

 

Mere info om stævnet senere.  

 
 

 

Vinterferien er også lige rundt om hjørnet. 
Vi holder åbent de tre første dage i uge 7.  

Det er vigtigt, at i husker at tilmelde jeres børn, hvis i vil 

benytte jer af fritteren i nogle af de tre dage. 

Der hænger tilmeldingssedler i fritteren fra på mandag. 

 

PS: Fælleslokalet i fritteren mangler en sofa. Helst af læder, som 

kan vaskes lidt. Har du nu en som du skal af med, vil vi gerne se 

på den. 

 

Ha en dejlig weekend 

Hilsen The Fritter. 
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Grå gruppe 

 

År 2017 er skudt i gang og jeg det var skønt at komme retur efter en dejlig lang juleferie. 

Torsdag var der brandøvelse på skolen og grå gruppe klarede det til ug - faktisk var de den første 

gruppe, der stod linet op på basket-banen. 

 

Vi har i denne uge taget hul på at lege købmænd og det fortsætter vi med i den kommende 

periode. Der er lavet pappenge , butiksskilte og navneskilte. 

Udover at købe og sælge -  har vi bl.a sorteret, lavet vareoptælling og prismærket. 

I det ene modul arbejder vi med bogstaver eller tal og i det andet modul leget vi købmænd. 

 

Grå gruppe er en dejlig gruppe med glade, livlige, snakkesalige og nysgerrige børn, men jeg 

oplever lidt for ofte, at det kan være vanskeligt at skabe ro i klassen og derfor har jeg kontaktet 

specialvejlederne for at få råd og vejledning til hvordan jeg kan blive bedre til at skabe mere ro. 

Specialvejlederen som kommer på besøg hedder Lone og hun kommer i første omgang på besøg i 

klassen for at observere mig og børnene på mandag og på fredag. Muligvis flere gange hvis vi 

finder det nødvendigt. 

Da vi kom tilbage efter juleferien, snakkede jeg med børnene om, at vi i tiden fremad, skal hjælpe 

hinanden med lade en snakke af gange, vi skal øve os i at snakke med lave stemmer og blive 

bedre til at lytte, til den der har ordet i stedet for at afbryde. Børnene ved også at Lone kommer for 

at hjælpe os med at få det til at lykkes. 

Hvis Lone kommer med forslag til noget I som forældre kan træne sammen med jeres børn 

derhjemme, så giver jeg selvfølgelig besked om dette. 

 

Klassen får også snart besøg af vores sundhedsplejerske - hun hedder Louise. Hun kommer og 

laver "sundhedsmysteriet" sammen med klassen torsdag den 26.1. i 1. modul. Vi skal lære om 

sundhed og god håndhygiejne. Efterfølgende besøger børnene Louise - 2 & 2 - hvor hun bl.a 

tjekker syn og hørelse. Besøgene hos Louise bliver 26.1 i 2.modul, den 1.2. samt 7.2. 

Den 19.1. kommer hun og siger hej til børnene og deler sedler ud, som skal udfyldes derhjemme. 

 

I har tidligere får oplyst at forårets skolehjemsamtaler ligger i uge 14 - disse vil jeg gerne flytte til 

uge 13....men mere om det når tiden nærmer sig 

 

Rigtig god weekend 

Kh Anette 
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Fredagsbrev Bronze 

 

I Bronze arbejder vi med uddrag af Søren og Mette. Vi læser tekster og laver små 

skriveopgaver.  

Søren og Mette er rigtig god fordi ordene er lydrette og der er mange gentagelser. 

Vi arbejder også med at træne ord fra de 120 mest brugte ord. Vi laver små øvelser og 

aktiviteter hvor vi bruger ordene.  

Desuden arbejder også på at blive færdige med bogstavbogen. Nogle af børnene arbejder 

selvstændigt i bogen og øver sig på at hjælpe hinanden og lave de opgaver de kan. Andre 

laver opgaver sammen med mig. Det fungerer godt.  

I dag har vi lige kigget til vores læsebøger som ligger op i vores skab og venter. Dem skal 

vi snart i gang med.  

 

Vi har fortsat fokus på frikvarterer og har legemakkere i første frikvarter. Det er rigtig godt 

for dem, at være sammen i nye sammenhænge og få gang i nye lege. I timerne følger vi 

op på, hvordan det går og vi snakker om hvad man kan lege.  

 

Derudover har vi haft besøg af Christina som er Akt, her på skolen. Når man går i 1.klasse 

er det nemlig rigtig godt, at få nogle gode råd og snakke om, hvordan man leger sammen i 

frikvartererne.  

Hun kommer igen nogle gange.  

 

Til sidst vil jeg lige bede jer om, at huske at få læst hver dag, samt at tjekke op på 

børnenes penalhus.  

 

God weekend.  

 

Kh. Lise Lotte 
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Ordet fanger på kryds og tværs og skrås 

Laver lækre moves med vores minimonstermås 

I Brun rapper vi til beats og fede toner 

Så alle danser med, ja selv de dovne koner 

 

Vi så og hørte Youtube med søde seje Hvid 

Marianne Iben Hansen og Jakob Martin Strid 

Laver sjove digte så alle lytter med 

Vi øver timevis og scenen er vores sted 

 

Vi lærer sjove digte og meget svære ord 

Vi vil hellere springe rundt end sidde ved et bord 

Mirakelkur og stillerolighedsbacille 

Man kan sagtens være swag selvom man er lille  

 

Cirkeldigte, store ord og hele molevitten 

At sidde på sin stol hele dagen det er nitten 

Vi elsker bare at rappe som alle jo godt ved 

Om nonsensord og digte om den store kærlighed 

 

God weekend 

Brian  
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Fredagsbrev fra Sølv 

 

Først vil jeg gerne sige tak til Frejas farmor for de 38 bøger fra Disney-bogklubben. Jeg husker bøgerne, fra 
jeg selv var barn, og der er en fornøjelse at stille dem i reolen. Der er allerede et par børn i Sølv, der har 
taget hul på bøgerne, selvom jeg har fortalt dem, at de er svære. Sammen har vi udvalgt en, som jeg læser 
højt fra. Det er "Robin Hood".  
Dernæst vil jeg sige, at jeg kan mærke, at jeres børn bliver større og mere selvhjulpne. Der sker meget over 
en ferie. De er faktisk så store nu, at de 27/1 skal med til deres sidste disco-fritter-fest som disco-gæster.  
Jeg håber, pigeforældrene har set opslaget om pigefodbold, og så skal I naturligvis vide, at der er SFO-cup 
ganske snart. I må gerne allerede nu overveje, om I kan være holdledere. Henvend jer til Palle, hvis I kan. 
Jeg skal også i god tid varsle, at skolehjemsamtalerne i foråret bliver sammen med Lise Lotte. Vi vil udstikke 
tre datoer snart, alle forhåbentlig inden påske. 
Og så har vi fået brev fra Selja. Hun har det godt i New Zealand, men hun savner os. Savnet var dog gemt 
lidt væk, da hun badede ved et vandfald og oplevede en hund få ni hvalpe. Vi er slet ikke misundelige. 
 
Carl Emil og Astrid H 
Det har været en dum uge fordi vi skulle starte op igen fra ferien, men det har været hyggeligt at starte 

igen. For vi mødte hinanden igen. Sneen var hyggelig og vi kælkede men der var nogen der slog sig. 💙 

🌨☃⛄️ 
Det var koldt! 
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Fredagsbrevet for Gul ligger i deres rum. 

Fredag's brev Hvid 

 

Uge 1 

Tirsdag: fik at vide at vi ikke måtte være inde i frikvartererne i 14 dage vi skulle også 

begynde boganmeldelse  

 

Onsdag: vi begyndte på vores projekter til naturfags festival  

 

Torsdag: så vi en af vores medie film og gav respons  

 

Fredag: vi lavet det normale  

 

Uge 2 

 

Mandag: vi lavet crossfit i idræt og alle fik ondt i benene  

 

Tirsdag: vi fik vores stile til bage og så hade vi alle mega ondt i benene 

 

Onsdag: vi lavede ligt mere på vores projekter og der hade vi også ondt i benene 

 

Torsdag: så vi vores andre film færdige og der hade vi ikke ondt i benene  

 

Fredag: vi bydende vi pladser 

 

 

Skrevet af Lauge 

  



11 
 

Kære alle i Blå. 

 

Så er vi igang med det nye år og i Blå er der nok at se til. 

 

Vi fik færdiggjort forløbet om Coraline, og det var et forløb, alle arbejdede rigtig godt med. Nu handler det 

særligt om sætningsanalyse i dansk, og i næste uge modtager vi den nye bog, der skal læses (relativt 

hurtigt). 

Der bliver arbejdet godt, må jeg sige. I mine timer og også i Jeanettes, fortæller hun. Det er altså virkelig 

dejligt at opleve. Den sidste aflevering viste mig især, at der bliver arbejdet med de råd og tilbagemeldinger I 

har fået. Jeres orden og grundighed er markant bedre! Sådan skal det helst blive ved ;-) 

 

I har (sammen med Hvid) været ude i alle frikvartererne et stykke tid, da samme ihærdighed ikke helt viser 

sig, når I er indenfor. Det roder, der er madrester og generelt ikke en særlig stor hensyntagen for MT2 som 

et fælles ansvar. Og Jakob og jeg synes, det var surt, så kort efter ferien, at skulle sige det så ofte. Det er et 

fælles ansvar at rydde op og holde fællesrummet samt klasserne pæne. Det er ikke kun enkelte (og de 

samme), der skal gå og rydde op. Man hjælper selvfølgelig hinanden. Derfor holder vi husmøde igen på 

mandag, hvor vi vil lytte til, hvad I mener, I kan gøre for, at det bliver bedre. Så I kan være inde igen. 

 

I torsdags havde vi også en snak om reglerne for brug af mobiltelefoner. Og ja, I har tidligere fået ros for at 

overholde reglerne. Men nu er det som om, at nogle af jer omgår reglerne for brug af mobiltelefon og iPad 

før og efter, I er mødt til time. Det frustrerer selvfølgelig de børn, der kan overholde aftalen at opleve, at 

andre bare gør, hvad der passer dem. 

Så jeg præciserer lige, hvad vi har aftalt: 

 

Når man møder ind, stiller man telefonen i skabet. Enten på flyfunktion eller slukket.  

Når man får fri, må man gerne tænde den, hvis man har en aftale om at ringe hjem, eller man har lavet en 

aftale, så man kan give besked. Men man lægger telefonen i sin taske eller i sin jakke. Man går ikke rundt 

med den i lommen. Som det så fint blev sagt forleden, kan det faktisk være svært at lade den være, når man 

har den på sig. 

Ingen spil, ingen chat eller andre sociale medier! Så må man gå hjem. 

Hvis man skal bruge den til musik eller som lommeregner, spørger man sin lærer. 

Det fylder ret meget, når man føler sig som ‘lovens håndhæver’ og i virkeligheden bare er en rigtig god 

klassekammerat. Så helt enkelt overholder man reglerne, eller jeg giver besked hjem. 

 

Men sådan er det. Særligt lige nu. Der er ting, der skal gentages i Blå. Det gør vi også gerne, men med 

måde. Man skal også selv huske sit ansvar. Og når det viser sig så fint, at man kan det fagligt. Ja, så kan 

man også socialt :-) 

 

Rigtig god weekend til alle! 

 

Kh. Louise 
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Kære Rød og Orange! 
 
Vi håber, at I alle er kommet godt ind i det nye år… vi kan se, at alle heldigvis har alle lemmer i 
behold efter nytårsaften.  
Det var en fornøjelse, at starte dette halvår op med en omgang volley i Åstruphallen. Det er en dag 
hvor man lige får "snakket af", får kroppen i bevægelse igen, og ikke mindst bliver slået af lærerne i 

Volley😉....skøn dag! 

 
Denne gang får I et fælles fredagsbrev… vi er nemlig startet op med et af de store fælles emner for 
begge klasser; artikelgenren. I de kommende uger, uge 1-6, skal vi arbejde med både indhold og 
layout i de forskellige avis-genrer. Hver mandag starter vi fælles op med et oplæg, hvorefter hver 
klasse i løbet af ugen, arbejder hver for sig med små skriveøvelser. I uge 6, som jo er en 
klasselæreruge, bygger vi de to klasser om til to avisredaktioner. De to redaktioner bliver blandede 
hold af Rød og Orange, og de skal hver producere en avis/et magasin.  
Begge klasser har også fået udleveret en roman som skal læses inden uge 8.  
 
Både Rød og Orange har i denne uge haft besøg af Peter B fra Ungnorddjurs. Han kom for at 
snakke med vore unge om alkohol, kammeratskab mm. Han er jo i team med bla. Keld, som jo 
også har været her, og holder til nede i klubben. I sidste uge havde vi besøg af Kukke og Mads, 
som kom og fortalte om ungdomsklubben og de muligheder man har der. Alt i alt fornemmer man, 
at der bliver taget rigtig godt hånd om vore unge..."passet godt på dem"... det er vigtigt, at man 
altid har en voksen at gå til, hvis man oplever noget som er svært. På mandag har klubben, som 
annonceret, arrangeret en aften for både forældre og børn, hvor bl.a. Peter vil fortælle mere om, 
hvad der rør sig blandt de unge. Vi håber, at mange har fået tilmeldt sig. 
 
Som aftalt, har vi her efter jul byttet stole og borde. De gamle gule stole er ikke så populære, og 
det har ikke været populært i Rød, at de pludselig skulle have dem igen. Men det har nu været 
aftalt med grupperne fra skoleårets start, og jo kun rimeligt.  
 
God weekend til jer alle! 
 
Kh. Sarah og Josefine 
 
Ps… der er konstateret lus i overbygningen☹ 
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Kære Rubin. 
 
I har forhåbentligt haft en god juleferie derhjemme, ungerne virker i hvertfald friske 
og oplagte - det meste af tiden… Som jeg skrev i sidste fredagsbrev op til jul, var 
det vigtigt at få lavet restopgaver på grammatip, og det har de færreste fået gjort. 
Det betyder, at udviklingen står lidt stille. Nu har jeg vendt bøtten med bunden i 
vejret, der uddelt bøger, vi arbejder kun i klassen med hhv. dansk og tysk 
grammatik, bøgerne må ikke tages med hjem, for så glemmer de dem bare til 
næste gang. Jeg sidder med ved alle grupper på skift. Det fungerer godt, og regler 
kan gennemgåes meget mere nøjagtigt og i detaljen. Min anbefaling er, at I stadig 
ser at få lavet de opgaver, I måtte have derhjemme, men det er naturligvis op til jer 
selv. 

 
'Kvindens plads… 
Så er vi ellers i gang med kønnenes kamp på papiret og i ordet - denne uge er gået 
med at analysere 'Hosekræmmeren' af Steen Steensen Blicher, som de færreste 
forstod - og det er der ikke noget at sige til - men den nysgerrige læser vil vide sig 
vej ud i et verdensomspændende net og derved nå frem til en uerstattelig viden 
herom, at ikke alle træer vokse sig ind i Himmelen, og at Cecil i sin forstands fravær 
måtte skære halsen over på sin elskede, fordi hun jo troede sig selv død og faren til 
Guds eget rige… tyg på den derhjemme. Shakespeare har ikke levet forgæves, 
men hvad Blicher ikke vidste var, at han skød et opgør med kvindesynet igang, da 
Cecilie dræbte sin elskede. Nu er der atter lektier for - der skal læses om forældres 
svigende forræderi! 

 
Skotland 
I den kommende uge skal jeg i gang med at booke flybilletter til Skotland i efteråret, 
så derfor har jeg en opgave til jer, kære forældre: 
 

• tjek jeres barns navn på Viggo - passer det med navnet i passet? 

• vi skal have besked med det samme, hvis der ikke skal bookes billet pga 
efterskole  

 
Ikke kun kvinder men også tyende fik stemmeret med grundloven fra 1915. Man talte om de syv F'er, hvoraf de to altså nu fik 

stemmeret. Uden stemmeret var stadig Fattiglemmer, Fjolser, Forbrydere, Fallenter og Fremmede.  

 

 
Århus 
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Århus-turen er indtil videre flyttet til den 10. februar, hvor I får mere info på Viggo. 
Vi forsøger at kombinere flere oplevelser og håber på at kunne slutte hyggeligt af 
med lidt fritid i byen, som da vi var i Randers. Såfremt jeres unger må få helt fri og 
selv finde hjem fra byen, må I gerne skrive det til mig allerede nu, da det sagtens 
kan lade sig gøre. Skal de tage med mig hjem, behøver I ikke skrive, så gør de 
bare det. 
 
Hermed god weekend og godt nytår. 
Kh, Helena 
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Kære forældre i Grøn 
 
De 3 p’er - prøve, projekt og praktik 
Så fik vi skudt året i gang med terminsprøver - lige på og hårdt. Grøn har kæmpet, svedt og 
mærket tidpresset, men alle også med oprejst pande. I næste uge samler vi op på dansk-prøverne 
og udveksler erfaringer med hinanden. De får deres prøver med karakterer tilbage i uge 4.  
 
Grøns halvårskarakterer bliver udgivet onsdag d. 25. januar i en konvolut, som jeg beder dem om 
at åbne sammen med jer forældre. Det har virket rigtig godt de sidste par år i OB, og så breder der 
heller ikke en “sammenligningskultur”.  
 
Projektopgaven i uge 4 
Projektopgavens rammer og struktur minder i høj grad om den form, vi arbejder ud fra under 

projektperioderne, så Grøn er meget sikre i det, hvis de arbejder lige så godt, som de har gjort i de 

mange projekter, de har gennemført i OB. 

 

(Nedenstående kopieret fra fredagsbrevet i uge 51) 

I uge 4 bliver 9. klasses afgangsprojektet afviklet. Temaet er “Ungeliv” og er tværfagligt mellem 

dansk, historie og samfundsfag og med Dorte og jeg som afviklere. Vi forbereder i uge 3, i uge 4 

arbejder eleverne selv og i 5 afvikles fremlæggelserne mandag og tirsdag. Eleverne skal selv 

vælge et arbejdsområde indenfor emnet, udarbejde en problemformulering, arbejds- og 

dataspørgsmål samt lave et kreativt produkt som supplement til deres projekt. Alt dette forbereder 

vi dem som sagt på i uge 3. De må selv vælge, om de vil arbejde selv i grupper (maks 3).  

 

Praktik uge 6 og uddannelsesplan 

Husk, at I skal aflevere praktikformular til Gitte og gerne snarest - hun er begyndt at rykke for dem. 

I må også aflevere dem til mig. Så afleverer jeg dem til hende. 

  

Torsdag d. 2. februar giver Gitte klassen et besøg, hvor hun vil informere om uddannelsesplan.  

På Viggo lægger jeg et infobrev fra Gitte ind, der handler om procedure for tilmelding til 

uddannelse. Jeg lægger også brevet på forældregruppen på Facebook. Gittes informationer er: 

 

Gitte Banner Jespersen 
UU-vejleder 
M: 29650549 
gj@uu-djursland.dk 

  
God weekend! 
 
De bedste hilsner  
Stefan 
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